NOVE ZAHTEVE INDUSTRIJE, NOVI KONCEPT SEJMA

Mednarodni tehnološki sejem
Celjski sejem, 18.-21. april 2018
Energetika

Terote – induﬆrijsko vzdrževanje in čiščenje

Avtomatizacija, mehatronika
in induﬆrijska elektronika

Lesnoobdelovalni ﬆroji, orodja in
repromaterial, gozdna tehnologija

www.ce-sejem.si

NOVA in NAJBOLJŠA priložnoﬆ za
predﬆavitev vaše ponudbe!
Dolgoletna tradicija z roko v roki z novimi
tehnologijami in novimi vsebinskimi področji.
DOBRODOŠLI na mednarodnem tehnološkem sejmu
TeExpo Celje!
Spoštovani poslovni partner,
od 18. do 21. aprila 2018 se veselimo souﬆvarjanja novega
tehnološkega sejma TeExpo Celje. Četrta induﬆrijska
revolucija, ki bo (že) temeljito spremenila naš način življenja,
dela in medsebojnega razumevanja, od vseh nas zahteva
spremembe. Tem sledimo tudi v družbi Celjski sejem, kjer poﬆavljamo nove temelje tehnološkemu sejmu TeExpo Celje. Pri tem
bomo iz naše tradicije ﬆrokovnih bienalnih sejmov uporabili kar
je dobrega in to nagradili z novimi vsebinskimi področji.
TeExpo Celje 2018 bo pokrival dolgoletna vsebinska področja
energetike ter induﬆrijskega vzdrževanja in čiščenja. Dodajamo
pa jima še nova tehnološka področja avtomatizacija,
mehatronika in induﬆrijska elektronika ter lesnoobdelovalni
ﬆroji, orodja in repromaterial ter gozdna tehnologija.
Nova vsebinska področja tvorijo celoto in omogočajo predﬆavitev
novim ponudnikom izdelkov in ﬆoritev.
Skupaj z vami želimo predﬆaviti zadnje tehnološke dosežke, se
spoprijeti s tehnološkimi izzivi induﬆije in družbe kot celote ter
ﬆrokovni javnoﬆi ponuditi nova znanja. Vabimo vas, da se nam
pridružite!
mag. Robert Otorepec
izvršni direktor

RAZSTAVNI PROGRAM
ENERGETIKA
- ogrevalna tehnika za induﬆrijo in
poslovne uporabnike
- hlajenje in prezračevanje za induﬆrijo in
poslovne uporabnike
- energetsko učinkovita gradnja in sanacija
- energetsko učinkovita razsvetljava
- energetsko učinkoviti proizvodni procesi
- oskrba z vodo in vodovodne ter
sanitarne inštalacije
- energija in okolje
- proizvodnja toplotne in električne energije
iz obnovljivih virov
(sonce, voda, biomasa, veter, geotermalna
energija, bioplin, kogeneracija)
- pretvorba, diﬆribucija, shranjevanje in
prodaja energije
- oprema in material za proizvodnjo, shranjevanje, pretvorbo in diﬆribucijo energije
TEROTECH – INDUSTRIJSKO
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
- hidravlika, pnevmatika, ﬂuidika, ventili,
gibljive cevi
- olja, maziva, naftni derivati
- ležaji, tesnila, verige, jermeni, zobniki
- orodja in pribor za vzdrževalna dela
- čiščenje proﬆorov in objektov
- vzdrževanje ﬆavb
- ﬆrojegradnja in ﬆroji v vzdrževanju,
vzdrževanje ﬆrojev in naprav
- izdelava in vzdrževanje ﬆrojnih inﬆalacij
in procesov
- kovinski izdelki in material za njihovo
vzdrževanje
- plaﬆični trakovi, folije in platna, guma in
izdelki iz gume
- vzdrževanje železnih konﬆrukcij
- vzdrževanje čiﬆilnih naprav
- servis in vzdrževanje osebnih in
tovornih dvigal
- inženiring in svetovanje v vzdrževanju

- trgovina, montaža, servis in ﬆoritve
v vzdrževanju
- vzdrževanje in okolje
AVTOMATIZACIJA, MEHATRONIKA IN
INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA
- avtomatizacija proizvodnih procesov,
ﬆrojev in naprav
- avtomatizacija notranje logiﬆike
in označevanja
- nadzor in upravljanje
- ﬆikalna tehnika
- napajalni siﬆemi
- naprave za nadzorovanje in opazovanje
- krmilniki, merilne naprave in siﬆemi (smart
tehnologije), senzorji in pretvorniki
- oprema in rešitve za aplikacije
- robotizacija
- mehatronika
- induﬆrijska elektronika
- električne naprave in elementi električnih
naprav, elektromaterial
- oprema za elektroniko, elektroinﬆalacije in
prenapetoﬆno zaščito
LESNOOBDELOVALNI STROJI, ORODJA IN
REPROMATERIAL, GOZDNA TEHNOLOGIJA
Lesnoobdelovalni ﬆroji, naprave in orodja:
- ﬆroji za izdelavo pohištva
- specialni ﬆroji za izdelavo vrat, front
in masivnega pohištva
- klasični mizarski ﬆroji
- ﬆroji za obdelavo parketa, proﬁlov
- brusilni, furnirski, rezkalni, skobeljni, robni
lepilni in vrtalni ﬆroji
- rezkarji, žage, svedri
- kontaktne, robne in tračne brusilke
- linije za dolžinsko spajanje lesa
- poravnalke, podajalne naprave
- transporterji in dvižne mize
- lakirne kabine in siﬆemi
- odsesovalne naprave
- kotlovnice in sušilnice
- preše in ﬆiskalnice
- oﬆali mizarski pripomočki

Repromaterial:
- iverne, furnirane, vlaknene, vezane in
kompaktne plošče
- robni, lepilni trakovi
- folije in laminati
- okovje za vrata in okna
- pohištveno okovje (drsni siﬆemi, pohištvene
ključavnice, ročaji in obešala, vodila, odmične
spone, dvižni mehanizmi, dodatki za pohištvo,
predali in vodila predalov, spojno okovje,
pohištvene noge)
- ﬆavbno okovje (cilindrični vložki, ključavnice,
kljuke, nasadila, vodila za drsna vrata)
- pritrdilna tehnika (kotniki, vijaki, zidni vložki,
vezne ploščice)
- laki in lepila
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41-50 let

31-40 let

35,3 % 36,2 %

nad 60 let 51-60 let
do 20 let

7,8 %

21-30 let

8,3 % 10,1 %

2,3 %

Izobrazba obiskovalcev:

Področne naloge:

poklicna šola
56,0 %

razvoj
25,0 %

višja šola, visoka šola
27,1 %

proizvodnja
21,0 %

magiﬆerij, doktorat
6,4 %

uprava
19,0 %

srednja šola
5,5 %

nabava
13,0 %

osnovna šola ali manj
5,0 %

marketing, prodaja
12,0 %
ﬁnance
4,0 %

ﬆa
tiﬆ

Gozdna tehnologija:
- ﬆroji za sečnjo in spravilo lesa
- gozdarska dvigala in nakladalci
- gozdarske prikolice
- vitli
- cepilniki
- drobilci
- gozdarski mulčerji

Staroﬆ obiskovalcev:

drugo
6,0 %

Pooblaﬆila pri odločanju v podjetju:
sodelujem pri odločanju = 32,0 %
samo svetujem = 32,0 %
sam odločam = 19,0 %
ne odločam o ničemer = 17,0 %

LOKACIJA ŠTEJE!
Celjski sejem – zanesljiv partner z geoﬆrateško pozicijo s sodobnimi informacijsko-komunikacijskimi
tehnologijami za učinkovito organizacijo sejemskega naﬆopa in obiska.
DOBRO JE VEDETI!
Z zgodnjo prijavo do 10. oktobra 2017 si zagotovite nižje cene razﬆavnega proﬆora.
Svoje poslovne partnerje lahko na sejem povabite brezplačno!
Svojim poslovnim partnerjem boﬆe lahko poslali neomejeno število regiﬆracijskih kod, s katerimi si bodo po
regiﬆraciji na www.ce-sejem.si natisnili e-poslovno vﬆopnico in z njo neposredno vﬆopili na sejem, ne da bi se
jim bilo potrebno oglasiti na blagajnah sejmišča. Te e-poslovne vﬆopnice oz. poslovni kuponi so za vas in za
vaše poslovne partnerje v neomejenem številu brezplačni!
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Projektna skupina:
Renata Košenina, vodja projekta
T: 03 54 33 201
E: renata.kosenina@ce-sejem.si
Energetika, Terote – induﬆrijsko vzdrževanje in čiščenje
Marjana Žgajner
T: 03 54 33 204
E: marjana.zgajner@ce-sejem.si
Avtomatizacija, mehatronika in induﬆrijska elektronika;
Lesnoobdelovalni ﬆroji, orodja in repromaterial, gozdna tehnologija
Katja Goršek
T: 03 54 33 207
Organizator:
E: katja.gorsek@ce-sejem.si

CELJSKI SEJEM d.d.
Dečkova 1, 3102 Celje
T: 03 54 33 000
F: 03 54 19 164
E: info@ce-sejem.si
www.ce-sejem.si

